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między innymi młyny na Zgłowiączce  pod Brześciem, czy też młyn koło Starego Miasta Brześcia. Narzuca się pytanie jak 
traktować tego typu osady: łącznie  z najbliższą  miejscowością  (wówczas z zasady trzeba by je pomijać) lub też jako osobne 
osiedla (wtedy należałoby konsekwentnie nanosić je na mapę)14. Uwagi nasze odnoszą  się szczególnie do tych młynów, 
które posiadają  w źródle nazwy własne, na przykład w województwie sieradzkim młyny Majdo (s. 49), Głowinkowski 
(s. 73), nie wspominając  o kilkunastu młynarzach zwanych Pustkowianami koło Grabowa nad Prosną  (s. 117-118). 

Podobnie jak to było przy identyfikacji  osób, także w wypadku miejscowości nie wszystkie objaśnienia wydają  się 
konieczne. Jako przykład można podać zaopatrzenie opisu fortyfikacji  Piotrkowa, gdy wspomina się o klasztorze bernardy-
nów, w przypis: „Konwent bernardynów fundowano  w Piotrkowie 1624 r.", albo gdy wymienia się klasztor dominikanów, 
dodanie przypisu: „Pierwsza wzmianka o konwencie dominikanów w Piotrkowie pochodzi z 1458 r." (s. 5, przyp. 9). Infor-
macje te nie są  konieczne dla interpretacji źródła, a podano je za ogólnie dostępnymi monografiami.  Na s. 116 wydaw-
cy poinformowali,  iż „wieś Kraszewice wchodziła do woj. sieradzkiego dowodnie dopiero w pierwszej połowie XVI w." 
(przyp. 377). Fakt ten, bardzo zresztą  już odległy w czasie, w żaden sposób nie objaśnia tekstu lustracji. Na s. 262 wydaje 
się zbędne powtórzenie za ogólnie dostępną  monografią,  że klasztor franciszkanów  w Radziejowie fundował  Władysław 
Łokietek (przyp. 52). Adnotacja ta w niczym nie pomaga badaczowi korzystającemu  z lustracji. Dlaczego zresztą  analogicz-
nie nie podawać okoliczności fundacji  innych klasztorów pojawiających  się w źródle, na przykład opactw w Sulejowie czy 
Trzemesznie? 

Waldemar  Chorążyczewski 
(Toruń) 

Dariusz Karczewski 
(Bydgoszcz) 

Mary-Jo Kline, A Guide  to Documentary Editing.  Prepared  for  the Association  for  Documen-
tary Editing,  2nd ed., The Johns Hopkins University Press, Baltimore-London 1998, 
ss. XIX, 299. 

Pierwsze wydanie tej książki  ukazało się w 1987 r. Fakt, że 11 lat później pojawiło się jej druga edycja świadczy o tym, 
iż została ona uznana za pracę wartościową  i wciąż  poszukiwaną  przez zainteresowanych zawartą  w niej problematyką. 
Warto przy okazji jej wznowienia przybliżyć ją  polskiemu czytelnikowi, co najmniej z dwóch powodów. Najpierw dlatego, 
że jej pierwsze wydanie nie zostało odnotowane w naszym piśmiennictwie, po drugie obecna edycja nie jest bynajmniej 
przedrukiem pierwszej, lecz jej nową  wersją,  zrewidowaną,  poprawioną  i uzupełnioną. 

Praca dotyczy problematyki, która w europejskiej tradycji historiograficznej  pokrywa się z pojęciem edytorstwa źródeł 
historycznych. Składa się z dziewięciu rozdziałów, których tematyka i układ dokładnie odpowiadają  głównym problemom 
i kolejnym fazom  pracy edytora źródeł historycznych. W pierwszym rozdziale, mającym  też charakter wstępu do książki, 
Autorka dużo uwagi poświęciła zasadniczym etapom rozwoju „edytorstwa dokumentowego" w USA. Kolejne rozdziały 
dotyczą  już poszczególnych problemów metodyki i techniki edytorskiej, a więc: (II) inicjowania projektu wydawniczego, 
(III) określenia charakteru edycji, (IV) krytyce historycznej i metodom odczytywania (transkrypcji) tekstu, (V) opraco-
waniu i oddaniu tekstu w druku, (VI) krytyce tekstu, (VII) ustaleniu tekstu i opracowaniu aparatu krytycznego, (VIII) 
opracowaniu komentarza i aparatu informacyjnego,  oraz (IX) najnowszym formom  edycji. Całość została uzupełniona 
dwoma aneksami, słownikiem terminów edytorskich oraz bibliografią  załącznikową.  Taka koncepcja książki  nadaje jej 
dwojaką  funkcję.  Z jednej strony może ona służyć jako syntetyczny wykład podręcznikowy z zakresu edytorstwa źródeł 
historycznych, z drugiej jest praktycznym przewodnikiem w pracy edytora. Zwłaszcza ten drugi aspekt pracy wart jest 
szczególnego podkreślenia. Autorka stara się pokazać, tam gdzie to jest możliwe i potrzebne, różne sposoby rozwiązań 
metodycznych i technicznych, odwołując  się do licznych przykładów zaczerpniętych z amerykańskiego dorobku edytorskie-
go. Nie zmierza ona do kodyfikowania  pojedynczych propozycji i doświadczeń, lecz dając  ich przegląd,  wprowadza czytel-
nika w ramy możliwości, a nie przymusu w pracy edytora. 

Kluczowe znaczenie dla tej pracy ma rozumienie termin documentary  editing,  który dokładnie nie pokrywa się ze 
znaczeniem edytorstwa historycznego, jeżeli pojmować je w sensie ogólnym, a więc dotyczącym  wszelkich pisanych źródeł 
dziejowych. Termin ten, użyty w tytule książki,  ma swoją  specyfikę  wynikającą  z rozwoju teorii sztuki edytorskiej na gruncie 
amerykańskim, na którym powstał i jest stosowany. Używa się go na oznaczenie prac wydawniczych, których przedmiotem 
są  pisane źródła historyczne ujmowane w szerokim rozumieniu. W ich zakres wchodzą  więc różne rodzaje materiałów, 
m.in. dokumentacja aktowa będąca  wynikiem działania różnych instytucji i osób, w tym zwłaszcza polityków (często okre-
śla się ją  mianem papers) oraz korespondencja prywatna, pamiętniki, spuścizna pisarska, naukowa, publicystyczna i trakta-

1 4 Czynił tak np. Z. Guldon, Rozmieszczenie własności ziemskiej  na Kujawach  w IIpołowie  XVI  w., Toruń 1964; tenże, Mapy  ziemi dobrzyńskiej  w drugiej 
połowie XVI  w., Toruń 1967. 
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ty filozoficzne  (dla tej grupy stosuje się termin writings).  Ważny jest tu fakt,  że pojęcie documentary  editing  kształtowało się 
w kontakcie ze źródłami młodszymi, wytworzonymi w swej znakomitej większości od II połowy XVIII w., a więc od mo-
mentu, gdy zaczęło powstawać niepodległe państwo amerykańskie. Drugą  ważną  jego cechą  są  preferencje  gatunkowe, 
bowiem wyrastało ono z prac obejmujących  głównie materiały aktowe, w mniejszym zaś stopniu źródła będące  wynikiem 
działań pozaurzędowych. 

Narodziny documentary  editing  wiąże  Autorka z potrzebą  stworzenia własnej metodologii wydawania źródeł historycz-
nych, które nie wymagają  stosowania tradycyjnych metod wypracowanych przez filologów  w odniesieniu do dawnych 
tekstów, zwłaszcza o charakterze literackim. Po II wojnie światowej w USA, gdy rozpoczęto na szerszą  skalę prace nad 
wydawaniem statesmen's  papers, zaczęła się kształtować opinia o wyraźnej odrębności celów i metod publikacji źródeł 
historycznych i dzieł literackich. Ostatecznie doprowadziła ona do dwóch ważnych zjawisk: ostatecznego wykształcenia się 
w późnych latach siedemdziesiątych  pojęcia documentary  editing  oraz zapoczątkowania  żywej w latach osiemdziesiątych 
dyskusji na temat dystynkcji między edytorstwem historycznym i literackim. Chociaż Autorka z wyraźną  ulgą  stwierdza, że 
na szczęście mamy tę dyskusję za sobą,  to jednak opisując  charakter „edytorstwa dokumentowego" odwołuje się do jej 
wątków.  Przede wszystkim wydobywa na wierzch oczywistą  różnicę między nim a edytorstwem literackim, która polega na 
zasadniczo odmiennym mechanizmie pracy nad tekstem. W przypadku wydawania dawnych dzieł (klasycznych, biblijnych 
i średniowiecznych), z uwagi na brak przekazów oryginalnych, zawsze dużą  rolę odgrywała krytyka tekstu, która zmierzała 
do restytucji poprawnej, względnie autentycznej postaci tekstu. Wiadomo też, o czym Autorka nie wspomina, że w celu 
realizacji tego głównego celu filolodzy  wypracowali odpowiednie metody (stemma  codicum)  i stworzyli teoretyczne podsta-
wy krytyki tekstu, która w ramach filologii  zaczęła nabierać charakteru odrębnej dyscypliny badawczej. Teorię tę odpo-
wiednio zmodyfikowaną  zaadaptowali też wydawcy literatury nowszej, tworzonej w językach narodowych i powielanej za 
pomocą  techniki drukarskiej. W tym przypadku na czoło wysuwa się problem wyboru podstawy wydania (na gruncie 
anglo-amerykańskim istotę tej teorii stanowi pojęcie copy-text).  Edytorstwo historyczne natomiast nie wymaga stosowania 
tak wyspecjalizowanych narzędzi filologicznych.  Jego przedmiotem jest materiał źródłowy, który został zdefiniowany  jako 
„dokumenty-wytwory napisane na papierze lub podobnym materiale, albo zapisane za pomocą  środków audiowizualnych, 
których niepowtarzalne właściwości fizyczne  oraz oryginalny charakter nadają  im specjalną  dokumentacyjną  wartość". 
W tej nieco zaowalowanej wypowiedzi Autorka zwraca uwagę na dwie ważne z punku widzenia edytora cechy źródeł do 
historii nowożytnej i najnowszej: oryginalność i jednostkowość przekazu. W konsekwencji wydawca nie musi wkładać wysił-
ku w rekonstrukcję tekstu oryginalnego (archetypu), lecz może skoncentrować się na odtworzeniu wszystkich śladów 
przeszłości zachowanych w źródłach. 

Wydaje się, że ta próba opisania charakteru „edytorstwa dokumentowego" nie wyczerpała wszystkich możliwości 
interpretacyjnych. Pokazywanie różnic w stosunku do edytorstwa literackiego pozwala oczywiście wydobyć niektóre specy-
ficzne  cechy, ale nie odsłania w pełni jego własnego oblicza. Niewątpliwie  słusznie Autorka zwróciła uwagę na general-
nie odmienne podejście historyków i filologów  do warstwy językowo-brzmieniowej tekstu, ale w praktyce sytuacja jest 
o wiele bardziej skomplikowana. U jej podłoża leży natura źródła historycznego, a nie cel, jaki stawia sobie edytor-histo-
ryk przygotowując  wydawnictwo źródłowe. Poszukiwanie w źródłach informacji  o przeszłości nie zwalnia go od dbałości 
o poprawność językową,  łącznie  nawet z rekonstrukcją  tekstu, jeżeli zajdzie taka potrzeba. Niejednokrotnie edycje źródło-
we pełne są  emendacji i koniektur wnoszonych do pierwotnej postaci tekstu. Dzieje się tak nawet w przypadku źródeł 
nowszych, które Autorka przede wszystkim ma na uwadze stosując  doń termin documentary  editing.  Edytorzy-historycy 
dobrze rozumieją  różnice genetyczne, chronologiczne, gatunkowe, funkcjonalne  i fizyczne  jakie występują  między źródła-
mi. Ich natura w rezultacie wymaga stosowania odmiennych metod i technik publikacji, które edytorstwu historycznemu 
wcale nie nadają  jednorodnego oblicza. Raz są  one bliższe filologom  klasycznym i mediewistom, innym razem mają  wiele 
wspólnego z postępowaniem edytorów nowszych tekstów literackich, a są  też sytuacje, gdy operacje filologiczne  zreduko-
wane są  do minimum i dotyczą  jedynie poprawnego odczytania tekstu. Pewne wątpliwości  budzi także teza Autorki o orygi-
nalnym i jednostkowym (niepowtarzalnym) charakterze przekazów z jakimi ma do czynienia historyk. Niewątpliwie  badacz 
dziejów nowożytnych i najnowszych większość źródeł ma zachowanych w postaci oryginalnej, ale nierzadkie też są  sytuacje, 
gdy musi on zadowolić się tylko jedną  lub kilkoma kopiami. W XIX w. wraz z wprowadzeniem do użycia maszyny do 
pisania zmienia się charakter kopii, której mechanizm powstawania i funkcjonowania  różni się od jej rękopiśmiennej 
poprzedniczki. To samo należy powiedzieć o powielaniu tekstów za pomocą  kserografu.  Niedługo zapewne przed edytora-
mi staną  problemy związane  z produkcją  tekstów przy użyciu komputerów, które pojęcie oryginału i kopii stawiają  w zupeł-
nie nowym świetle. 

Z próbą  objaśnienia charakteru documentary  editing  dobrze koresponduje omówienie przez Autorkę dziejów prac 
wydawniczych i rozwoju teorii edytorskiej w USA. Szczególne zainteresowanie muszą  budzić te opinie, które po okresie 
eksponowania odmienności metodologicznych, w dwóch ostatnich dekadach zdają  się poszukiwać wspólnych obszarów dla 
edytorstwa historycznego i literackiego. Podkreśla się uniwersalny charakter działań edytorskich, zakłócany w dużej mierze 
tylko wtedy, gdy mamy do czynienia z odmienną  naturą  tekstu, który wymaga indywidualnego potraktowania. Można 
sądzić,  że w tym nurcie objawia się chęć stworzenia jednej teorii edytorskiej, podkreślającej  wspólność metod i technik wy-
dawniczych niezależnie od profesjonalnych  zainteresowań wydawców. W taki sposób należy też odebrać pracę M.-J. Kline, 
zresztą  wbrew tytułowi książki,  a może i zamiarom Autorki. Prawdą  jest, że choć ona sama wyraźnie nie identyfikuje  się 
z żadnym poglądem  na temat charakteru edytorstwa historycznego, to jednak podkreśla wyraźnie istnienie pewnych odręb-
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ności między nim a edytorstwem literackim. Tymczasem wystarczy zapoznać się z bogatą  bibliografią  załącznikową,  aby 
przekonać się jak dużą  rolę odgrywają  w niej prace z zakresu edytorstwa literackiego. Upewniamy się w tym, gdy zagłębimy 
się w treść kolejnych rozdziałów. Niektóre poruszane w nich zagadnienia, jak np. kwestia tematu wydawnictwa i doboru 
źródeł, rodzaju wydawanego materiału, czy też zasad tworzenia komentarza historycznego, są  niewątpliwie  adresowane do 
edytorów-historyków, ale widać wyraźnie dużą  uniwersalność tych partii, które są  poświęcone metodyce pracy nad tekstem 
i technice opracowania edytorskiego. 

Jak już wspomniano termin i pojęcie documentary  editing  jest amerykańską  propozycją  rozumienia edytorstwa źródeł 
historycznych. Szkoda jednak, że w pracy zabrakło choćby próby skonfrontowania  go z piśmiennictwem europejskim, które 
aczkolwiek osiągnęło  swoje największe sukcesy w odniesieniu do tekstów starożytnych i średniowiecznych, ma już całkiem 
poważny dorobek w zakresie wydawania źródeł nowszych. Ważne są  tutaj przede wszystkim prace historyków i edytorów 
niemieckich, które w recenzowanej pracy zostały całkowicie pominięte1. 

Praca M.-J. Kline dotyczy wielu rodzajów źródeł do historii nowożytnej i najnowszej, których najpełniejszy przegląd 
otrzymujemy w rozdziale IV poświęconym krytyce zewnętrznej i odczytywaniu tekstów. Zostały one w nim pogrupowane 
według kryteriów treści i formy  materiału źródłowego. Na początku  więc Autorka z punktu widzenia techniki powielania 
tekstu wyróżniła źródła rękopiśmienne, maszynopisy (listy i pisma) oraz drukowane. Zostały one następnie powtórzone 
w punkcie dotyczącym  sposobu zapisu tekstu. W tym miejscu znalazły się też źródła pozawerbalne z elementami pisanymi, 
takie jak szkice, rysunki i mapy. Należy zauważyć, że chociaż zainteresowano się tymi zabytkami, to jednak w całej pracy 
źródłom niepisanym nie poświęcono specjalnej uwagi. Szerszego omówienia doczekały się natomiast teksty pisane, których 
wydanie wymaga dodatkowych zabiegów umożliwiających  ich odczytanie. Chodzi tutaj o tłumaczenia z języków obcych, 
zwłaszcza tych mniej znanych, stenopisy, teksty kodowane i telegramy. Najbardziej jednak reprezentatywną  grupę źródeł 
wymienia Autorka omawiając  problemy transkrypcji poszczególnych typów dokumentów. Trzeba przyznać, że nie zostały 
one uporządkowane  według jednego kryterium, gdyż obok siebie znalazły się źródła o różnej treści, funkcji,  formie  i po-
chodzące  od różnych twórców. Należy do nich korespondencja, dokumentacja gospodarcza i finansowa,  spuścizna zawodo-
wa i techniczna, dokumenty władz, twórczość literacka, dzienniki i pamiętniki, dźwiękowe zapisy tekstów mówionych oraz 
dokumentacja zapisywana elektronicznie. Ten zakres źródeł, chociaż w pełni ujawniony tylko w jednym rozdziale, jest 
obecny w całej pracy, bowiem szczegółowe problemy metodyki i techniki edytorskiej zostały zreferowane  ze świadomością 
zróżnicowanego charakteru materiału historycznego. 

A Guide  do  documentary  editing  zajmuje już od ponad 10 lat ważne miejsce w piśmiennictwie edytorskim, drugie 
wydanie, jak się wydaje, jeszcze je umocni. Tylko pozornie praca ta jest adresowana do odbiorcy amerykańskiego, skąd 
pochodzi materiał źródłowy. W rzeczywistości ma ona dużo szersze znaczenie, bowiem zawarte w niej refleksje,  doświad-
czenia i propozycje mają  bardziej ogólny charakter i dotyczą  wszystkich edytorów zajmujących  się wydawaniem źródeł 
nowożytnych i najnowszych. W zasadzie jest to pierwszy w piśmiennnictwie edytorskim tak systematycznie i gruntownie 
opracowany zarys metodyki i techniki wydawniczej związanej  z publikacją  tego typu materiałów historycznych. 
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Laszló Veszprémy, Der Heilige  Adalbert  im wissenschaftlichen  Gespräch ungarischer  Hi-
storiker,  „Bohemia. Zeitschrift  für  Geschichte und Kultur der böhmischen Länder", Bd. 
40, 1999, Hf.  1, s. 87-102. 

W wydawanym w Monachium czasopiśmie „Bohemia" poświęconym historii Czech, a redagowanym przez Ferdinanda 
Seibta i Hansa Lemberga, ukazał się artykuł węgierskiego historyka, Laszló Veszprémiego poświęcony obrazowi św. Woj-
ciecha w węgierskiej historiografii.  Autor znany jest ze swego zainteresowania problematyką  źródłoznawstwa węgierskie-
go średniowiecza, jest więc osobą  jak najbardziej kompetentną  do podjęcia takiej problematyki. Swój artykuł podzielił 
L. Veszprémy na dwie części: Wojciech w średniowiecznym dziejopisarstwie Węgier oraz Wojciech w nowoczesnej historio-
grafii  węgierskiej. 

Postać św. Wojciecha pojawia się w Legendzie  większej  św. Stefana,  gdzie czytamy o ochrzczeniu przez biskupa króla 
Stefana.  Jak zauważa słusznie Autor, „zdanie to aż do dzisiaj jest kluczowym zdaniem problematyki św. Wojciecha" (s. 88). 
Istotnie, wszystkie węgierskie źródła średniowieczne, zarówno hagiograficzne  (hagiografia  św. Stefana),  jak i dziejopisar-
skie wyrażają  przekonanie o tym chrzcie. W ten sposób Wojciech został włączony  jako patron kraju do młodego Kościoła 
węgierskiego. Stał się więc pierwszym patronem arcybiskupiego Ostrzyhomia; jego kult liturgiczny rozwijał się na Wę-
grzech przez całe średniowiecze i czasy nowożytne. Chociaż jego kult ludowy był ograniczony do Ostrzyhomia, to jednak 
w XVI w. po przeniesieniu kapituły z Ostrzyhomia do Trnavy i założeniu tam uniwersytetu kardynał Péter Pazmany ufun-

1 Zob. zbiory studiów: Texte  und  Varianten.  Probleme ihrer Edition  und  Interpretation,  hrsg. G. Martens, H. Zeller, München 1971; Probleme der  Edition 
von Texten  der  Frühen  Neuzeit,  hrsg. L. Mundt, H.-G. Roloff,  U. Seelbach, Tübingen 1992. 


